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Fullt fokus på USA med stort  
intresse från sjukvården, egen  
reimbursementkod på plats och  
samarbete med ACC
Tredje kvartalet 2022 jämfört med samma 
period 2021 
• Under tredje kvartalet såldes 14 (18) CADScor®System och  

1 812 (2 319) patcher. 

• Intäkterna uppgick till 1 164 kSEK (1 231), med ett bruttoresultat 
om 921 kSEK (936) och en bruttomarginal om 79,1 procent (76,0). 

• Rörelsekostnaderna uppgick till 21 653 kSEK (11 638). 

• Resultat före skatt uppgick till -21 106 kSEK (-10 693). 

• Periodens nettokassaflöde uppgick till -21 618 kSEK (-10 224). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (–0,08). Inga  
utspädningseffekter uppkom.

Första nio månaderna 2022 jämfört med 2021 
• Under de första nio månaderna såldes totalt 48 (46) CADScor®- 

System och 6 252 (5 100) patcher, vilket generade intäkter på  
4 169 kSEK (2 832) med ett bruttoresultat om 3 292 kSEK  
(2 098), motsvarande en bruttomarginal på 79% (74%). 

• Rörelsekostnaderna uppgick till 57 153 kSEK (37 577). 

• Resultat före skatt uppgick till -54 372 kSEK  (-35 508). 

• Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till  
-56 607 kSEK (-34 878). 

• Likvida medel uppgick till 29 408 kSEK (28 972). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,25). Inga  
utspädningseffekter uppkom. 

• Antal aktier uppgår till 251 972 194 (141 045 037).

Intäkter rullande 12-månader (kSEK)Ackumulerat antal använda engångspatcher
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Händelser under tredje kvartalet 2022
• Den 27 september presenterade Helen Ljungdahl Round, VD på 

Acarix, bolagets senaste utveckling inom Diagnostik. Presentationen 
finns tillgänglig på bolagets hemsida.

• Den 26 september meddelade bolaget att American College of 
Cardiology (“ACC”) och Acarix tecknat ett strategiskt samarbets-
avtal med syfte att utveckla ett kliniskt program och riktlinjer för 
användning av akustisk och AI-baserad hjärtdiagnostik i USA, 
världens största marknad för kardiovaskulär sjukvård.  
Genom samarbetsavtalet kommer ACC att bidra med klinisk och 
vetenskaplig expertis till Acarix i syfte att definiera användningen 
och rollen av akustisk AI-baserad teknologi i USA, samt utveckla  
kliniska riktlinjer för användningen av CADScor®System inom 
primär kardiovaskulär diagnostik.  
“Avtalet med ACC är det viktigaste strategiska samarbete vi hittills 
tecknat. Vår målsättning är att etablera CADScor®System som 
global praxis för snabb, AI-baserad utredning av bröstsmärtor. 
Vi förväntar oss att samarbetet med ACC snabbt kommer kunna 
öka användningen av vår unika teknologi” kommenterar Helen 
Ljungdahl Round, VD och koncernchef för Acarix.

• Den 28 september meddelade bolaget att Patientrekrytering är 
slutförd för den randomiserade kontrollerade multicenterstudien 
FILTER-SCAD  
FILTER-SCAD-studien är en randomiserad kontrollerad klinisk 
prövning med fler än 2 000 patienter med misstänkta krans- 
kärlssjukdomar (CAD). Patientrekryteringen är nu slutförd för 
studien. Under ett års uppföljningsperiod kommer påverkan på 
hjärtat att utvärderas. Omfattande studieresultat kommer att 
skickas in för publicering under det första kvartalet 2024.

Händelser efter den 30 september 2022
Inga händelser.
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Fullt fokus på USA med stort  
intresse från sjukvården, egen  
reimbursementkod på plats och  
samarbete med ACC
Acarix tar nu ett viktigt strategiskt kliv och lägger fullt kommersiellt fokus på USA-marknaden. Vi har de viktiga bygg-
stenarna på plats i USA med eget säljteam, FDA-godkännande, reimbursementskod och samarbete med American 
College of Cardiology (ACC) för att definiera kliniska riktlinjer. Vår tidiga kommersiella validering i ett par europeiska 
länder har gett oss viktiga insikter inför vår USA-fokusering. Tills motsvarande reimbursement finns på plats i Europa 
drar vi ned på satsningarna i denna region, vilket frigör cirka 25 miljoner SEK under 2023. Våra finansiella målsätt-
ningar för 2024 står fortsatt fast.

Vår nya amerikanska reimbursementkod (CPT-III) aktiverades 
i början av kvartalet och den etableras nu successivt hos 
försäkringsbolagen. Vi har säkrat fördelaktiga ersättningsnivåer 
för CADScor®System hos flera viktiga försäkringsbolag i linje 
med våra förväntningar. Införandet av en ny kod har dock en 
viss tröghet och för att nå en så pass hög och geografiskt bred 
ersättningsnivå som möjligt krävs dialoger och förhandlingar med 
respektive försäkringsbolag. Inköpsbeslut har därför kortsiktigt 
fördröjts i väntan på att försäkringsbolagen etablerat ersättningen, 
vilket påverkat försäljningen under kvartalet.

Komplexiteten i samband med införandet av nya reimburse-
mentkoder påverkar kvartalets resultat
Intäkterna under tredje kvartalet var något lägre än samma  
period förra året men vi noterar ett mycket positivt mottagande  
för CADScor®System på den amerikanska marknaden. Tidpunkten 
för vår lansering är helt rätt med tanke på höga patientvolymer,  
begränsade möjligheter att snabbt utreda patienter med bröstsmärta, 
och nya riktlinjer. Vi möts av ett stort intresse, tydlig efterfrågan  
och har nu lagt de viktiga byggstenarna på plats för att lyckas med 
kommersialiseringen i USA. Per den 30 september hade vi drygt  
50 pågående utvärderingar på olika kliniker i USA. 

Vår CPT III-reimbursementkod för CADScor®System aktiverades i 
juli, vilket är en viktig milstolpe för Acarix på den amerikanska markna-
den. Koden lägger grunden till att vårdgivare erhåller ersättning för ut-
förda undersökningar med CADScor®System. CPT III-koder utfärdas 
selektivt till nya och innovativa produkter och ersättningsnivåerna 
fastställs genom ansökningar och dialoger med respektive försäkrings- 
bolag i varje delstat. Handläggningen för att etablera ersättningsnivån 
kan ta upp till tre månader och det är först när klinikerna ser att 
de får en tillräckligt hög ersättning som de tar beslut om att införa 
CADScor®System i sin kliniska praxis. 

Vi driver en strukturerad process tillsammans med experter inom 
reimbursement och reimbursementkoder, där vi erbjuder utbildning  
och stöd till kliniker som löpande utvärderar CADScor®System.  
Successivt har vi sett en ökad ersättningsnivå runt om i USA, och 
som exempel har vi sett upp emot 360 USD per undersökning. 
Genomsnittsnivån ökar hela tiden och idag ligger den på cirka 165 
USD per undersökning med CADScor®System, vilket är bra för vår 
prisnivå och gör att vi uppnår en win-win situation med klinikerna. 

Försäljningen under tredje kvartalet påverkades tydligt av den initiala 
trögheten i det amerikanska ersättningsystemet. Men i takt med att 
vi etablerar ersättningsnivåer kommer vi också att se en tydlig positiv 
effekt på våra försäljningsintäkter. Vi noterar ett särskilt stort intresse 
från öppenvårdskliniker, vilket ger en mycket positiv och lovande 
känsla inför framtiden. Samtidigt ser vi ett betydande intresse från 
kardiologi-, medicin- och akutkliniker på sjukhusen. 

Först individuella kliniker, sedan sjukhus och övriga vård- 
organisationer
Eftersom det går snabbast att etablera försäljning till individuella  
klinker kommer de initiala intäkterna vara starkt beroende av dessa. 
Samtidigt jobbar vår säljstyrka även mot sjukhus och privata sjuk-
vårdsnätverk (Integrated Delivery Networks), men etableringen där 
tar något längre tid, oftast 12 – 24 månader. Vi fortsätter också med 
det mer långsiktiga arbetet att etablera CADScor®System inom den 
offentliga vården inom Veterans’ Affairs som hanterar all vård av 
militärer och veteraner.  

Under kvartalet tecknade vi ytterligare kommersiella avtal med kommi- 
ssionsbaserade försäljningsagenter som täcker Kalifornien, Hawaii, delar 
av Texas och Arkansas. Tack vare detta ökar vår geografiska täckning av 
marknaden via kommissionsbaserade försäljningsagenter till 24 procent. 
Vår egen säljkår täcker omkring 28 procent, vilket ger en total marknads- 
täckning på över 52 procent. Vi planerar att expandera området ytter-
ligare och bedömer att Acarix kommer att täcka drygt 80 procent av 
marknaden för diagnostik av bröstsmärtor under 2023. 

Samarbetet med American College of Cardiology (ACC) ger 
draghjälp
I september 2022 slöt vi ett viktigt strategiskt samarbetsavtal med 
American College of Cardiology (ACC), en inflytelserik amerikansk 
medicinsk kardiologiorganisation med 54 000 medlemmar som 
spelar en viktig roll vad gäller utbildning, vägledning och utarbetande 
av rekommendationer inom kardiologin.  

Inom ramarna för detta samarbete kommer vi tillsammans med ett 
antal utvalda institutioner och ACC att utveckla specifika kliniska 
rekommendationer för användningen av vår AI-baserade teknologi 
inom den amerikanska sjukvården, samt snabbt öka användningen. 
Eftersom CADScor®System med sitt FDA De Novo-godkännande  
är den enda produkt på marknaden som kan användas för sådana  
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diagnostiska utredningar ser vi en mycket stor potential i detta 
samarbete, som syftar till att förbättra diagnostiken av de 18 miljoner 
patienter som varje år söker vård för bröstsmärtor i USA. I den  
etableringsfas som vi nu befinner oss på den amerikanska marknaden, 
ger samarbeten som detta en ovärderlig draghjälp.

Fullt fokus på USA frigör cirka 25 miljoner SEK under 2023
Acarix introducerade CADScor®System i Tyskland år 2017.  
Etableringen har gett värdefulla insikter från den privata marknaden 
och en tidig kommersiell validering. Ersättning på den europeiska 
marknaden är inte än klar, och vi arbetar vidare på detta. De kom-
mersiella lärdomarna från Europa har dock lagt grunden till hur vi 
går till väga i USA, där vi har alla viktiga byggstenar på plats, inklusive 
FDA godkännande, CPT III-ersättning, samt samarbetet med ACC. 

Som ett led i fokuseringen kommer vi att dra ned på våra satsningar 
i Europa under 2023, och fokusera på etablerade kunder och öka 
samarbeten med kommersiella partners. Fram till dess ersättning 
finns på plats i enskilda länder i Europa bedömer vi att bolaget  
bäst skapar aktieägarvärden genom att fokusera på USA och driva 
försäljningen på denna stora marknad. Fokuseringen frigör cirka  
25 miljoner SEK under 2023. 

USA-satsningen kommer att starkt bidra till att nå våra uttalade mål 
för 2024 och framåt, och vi vidhåller därmed vår guidance, det vill 
säga 3 000 system på marknaden, SEK 200 miljoner i omsättning 
och en bruttomarginal på över 80% vid utgången av 2024. 

Aktiva steg mot ökad lönsamhet
På Acarix har vi med CADScor®System utvecklat en metod som 
möjliggör förenklad diagnostisk av stora volymer patienter med 
bröstsmärta, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för  
vården och tidiga svar till patienter och vårdgivare. 

Etableringen av nya diagnostiska hjälpmedel inom vården kräver ett 
systematiskt arbete, tålamod och finansiella resurser, men kan leda 
till ett stort mervärde för såväl vården, läkare som patienter, särskilt 
på längre sikt. 

Det råder ingen tvekan om att CADScor®System är mycket attraktiv 
för sjukvårdshuvudmän som kämpar med skenande budgetar samt 
läkare som brottas med ökande patientvolymer. Att vi dessutom kan 
bidra till att tusentals och åter tusentals patienter slipper oroa sig  
i onödan för bröstsmärta gör oss extra motiverade att etablera 
CADScor®System på den amerikanska marknaden så snabbt  
som möjligt, och i det arbetet är vi fortsatt på god väg.
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Helen Ljungdahl Round 
Verkställande Direktör



Acarix delårsrapport 
januari–september 20227

Acarix Global Management Team:
Från vänster: Thomas Stig Lundstrøm COO, Helen Ljungdahl Round President and CEO, 
Christian Lindholm CFO and Marianne Norskov CRO

Varje dag kontaktar ca 1 miljon patienter akut- eller primärvård för 
symptom relaterade till bröstsmärtor. Dessa är vanliga symptom som 
påverkar 20–40 procent av befolkningen med bröstsmärtor någon 
gång under deras livstid.

Men mindre än 1 av 10 lider av kranskärlssjukdom. Därför är det 
viktigt att identifiera de onödiga patientundersökningarna och därmed 
förebygga betydande kostnader för sjukvården.

Acarix använder artificiell intelligens och akustik för att utesluta 
kranskärlssjukdomar på bara minuter. CADScor®System möjliggör 
icke-invasiv, AI-baserad uteslutning av misstänkt kranskärlssjukdom 
på under 10 minuter.

CADScor®System har använts på fler än 8 000 patienter, är CE-
och FDA-godkänt och har fler än 45 patentskydd.

Acarix delårsrapport 
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On a mission to enhance the 
diagnosis of 100 million hearts
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Finansiella Rapporter
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Finansiell rapport
Intäkter och bruttomarginal
Tredje kvartalet
Under tredje kvartalet såldes 14 CADScor®System jämfört med  
18 system under motsvarande period föregående år. Totalt såldes  
9 system inom DACH regionen, 2 på den amerikanska marknaden 
och 3 system inom Norden. Av 2 sålda systemen på den amerikanska  
marknaden avser 1 system finansiell leasing. Vid utgången av 
kvartalet pågick totalt 52 kundutvärderingar på den amerikanska 
marknaden. 

Under kvartalet har det amerikanska bolagets CPT-III kod aktiverats  
vilket innebär att kunder kan söka kostnadsersättning för CADScor- 
undersökningar hos försäkringsbolagen genom en specifik kod.  
Detta tillsammans med vårt samarbetsavtal med American College of 
Cardiology (ACC) samt den fortsatta uppbyggnaden av försäljnings-
styrkan gör att vi står fast vid tidigare kommunicerade försäljnings- 
och lönsamhetsmål. 

Under kvartalet såldes 1 812 patcher, främst till kunder på den tyska 
marknaden. Vi ser en fortsatt ökad förbrukning av patcher hos våra 
viktigaste kunder på den tyska marknaden. Försäljningen under 
motsvarande period förra året uppgick till 2 319 patcher. 

Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 164 kSEK vilket ligger 5% lägre 
än motsvarande period föregående år om 1 231 kSEK. Intäkterna är 
jämnt fördelade mellan system och patcher.

Bruttovinsten för kvartalet uppgick till 921 kSEK, vilket motsvarar en 
bruttomarginal på 79 procent, jämfört med 936 kSEK och 76 procent 
under samma period förra året. Ökning av bruttomarginalen hänförs till 
försäljning av system och patcher på den amerikanska marknaden 
med högre prissättning.

Första nio månaderna
Under årets första nio månader såldes totalt 48 CADScor®- 
system och 6 252 patcher jämfört med samma period föregående 
år då 46 system och 5 100 patcher såldes. Försäljningsökningen av 
patcher är till största delen hänförbar till den tyska marknaden. 

Intäkterna uppgick totalt till 4 169 kSEK varav 1 958 kSEK avsåg  
system och 2 211 kSEK avsåg patcher. Bruttoresultatet uppgick till  
3 292 kSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 79%. Under  
motsvarande period föregående år uppgick bruttoresultatet till  
2 098 kSEK med en bruttomarginal om 74%.  

Kostnader
Tredje kvartalet
Totala rörelsekostnader (FoU och försäljnings-/administrations- 
kostnader) för tredje kvartalet uppgick till 21 653 kSEK jämfört med 
11 638 kSEK under motsvarande period föregående år. Försäljnings-  
och administrationskostnaderna ökade med 109% jämfört med mot-
svarande period föregående år och uppgick till 14 378 (6 876) kSEK, 
varav 11 230 (4 486) kSEK relaterade till försäljnings- och marknads- 
föringskostnader. Ökningen av försäljnings- och marknadsförings- 
kostnaderna är relaterade till uppbyggnad av den amerikanska  
försäljningsorganisationen samt försäljningsaktiviteter.

Forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 53% i förhållande 
till samma period föregående år och uppgick till 7 275 (4 762) kSEK. 
Kostnadsökningen är orsakad av utbyggnad av tillverknings- och 
leveranskapaciteten i syfte att möta ökad efterfråga främst på den 
amerikanska marknaden. 

Första nio månaderna 
Total rörelsekostnad (FoU och försäljnings-/administrationskostnader) 
för årets första nio månader uppgick till 57 153 kSEK jämfört med  
37 576 kSEK under motsvarande period föregående år. Försäljnings- 
och administrationskostnader uppgick till 39 039 (21 155) kSEK varav 
28 142 (12 861) kSEK avser försäljnings och marknadskostnader. 
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 18 114 (16 422) 
kSEK under perioden.

Resultat 
Tredje kvartalet 
Under kvartalet redovisade koncernen en rörelseförlust om  
–20 732 kSEK jämfört med –10 702 kSEK under motsvarande period 
föregående år. Avskrivningar under kvartalet uppgick till 750 kSEK 
(840) fördelat mellan aktiverade utvecklingskostnader om 583 kSEK, 
patentkostnader om 67 kSEK, avskrivningar på leasingtillgångar om 
68 kSEK och materiella tillgångar om 32 kSEK. Nettoförlusten för 
kvartalet uppgick till –21 106 kSEK jämfört med –10 693 kSEK under 
motsvarande period föregående år. Resultat per aktie före utspädning 
var –0,08 SEK jämfört med –0,08 SEK under motsvarande period 
föregående år. Ingen utspädningseffekt förelåg. 

Första nio månaderna 
Under årets första nio månader redovisade koncernen en rörelse- 
förlust om –53 861 kSEK jämfört med –35 479 kSEK under mot-
svarande period föregående år. Avskrivningar under året uppgick 
till 2 244 kSEK fördelade mellan aktiverade utvecklingskostnader 
på 1 733 kSEK, patent 200 kSEK, leasingtillgångar på 215 kSEK och 
avskrivningar på materiella tillgångar om 96 kSEK. Nettoförlusten 
för året uppgick till –54 372 kSEK jämfört med –35 508 kSEK under 
motsvarande period föregående år. Resultat per aktie före utspädning 
var –0,22 SEK jämfört med SEK –0,25 under föregående år. Ingen 
utspädningseffekt förelåg.
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Immateriella anläggningstillgångar 
Per den 30 september 2022 uppgick immateriella tillgångar till totalt 
15 250 kSEK jämfört med 16 748 kSEK föregående år. Aktiverade 
utvecklingskostnader uppgick till till 11 193 kSEK (12 699) medan 
förvärvade rättigheter uppgick till 4 057 kSEK (4 049). Inga invest- 
eringar har skett under perioden.

Eget kapital 
Per den 30 september 2022 uppgick konsoliderat eget kapital till  
49 602 kSEK, jämfört med 47 233 kSEK den 30 september 2021. 
Per den 30 september 2022 uppgick aktiekapitalet 2 520 kSEK.

Kassaflöde 
Tredje kvartalet 
Totalt utflöde för kvartalet uppgick till -21 618 kSEK jämfört med ett 
utflöde på -10 224 kSEK under motsvarande period föregående år. 
Effekten från förändring av rörelsekapitalet uppgick till -1 100 kSEK 
jämfört med -442 kSEK under motsvarande period föregående år.

Första nio månaderna 
Totalt inflöde för perioden uppgick till 12 372 kSEK, jämfört med ett 
utflöde om -35 144 kSEK samma period föregående år. Effekten från 
rörelsekapital uppgick till -4 102 kSEK, jämfört med -1 920 kSEK 
samma period föregående år. Per den 30 september 2022 hade 
Acarix 29 408 kSEK i likvida medel jämfört med 28 972 kSEK per 
den 30 september 2021.

Kapitalisering 
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 29 408 
kSEK (28 972). Styrelsen ser regelbundet över bolagets befintliga 
och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har 
de medel och resurser som krävs för att driva den verksamhet och 
strategiska inriktning som styrelsen antagit. Bolagets långsiktiga 
kassabehov bestäms av i vilken takt bolaget kommer att kunna kom-
mersialisera sin produkt CADScor®System och i vilken utsträckning 
kunderna förbrukar patcher. Styrelsen och ledningen har fattat beslut 
om att kommersialiseringen av CADScor®System på den amerikan-
ska marknaden har högsta prioritet under år 2023 parallellt med att 
marknadsaktiviteterna tillfälligt reduceras på den europeiska mark-
naden. Samtidigt lanserar bolaget ett kraftfullt sparpaket som under 
2023 reducerar månatlig burn rate med cirka 2 MSEK per månad 
dvs en total minskning med cirka 24 MSEK. Ledningen och styrelsen 
ser positivt på möjligheten att anskaffa kapital för bolagets fortsatta 
verksamhet i kombination med aviserad kostnadsreduktion.

Moderbolaget 
Moderbolaget, vars verksamhet främst har fokus på övergripande 
ledning och finansiering av koncernen, intäktsförde under årets 
första nio månader 6 000 kSEK (6 952) i Management Fees. Bolaget 
redovisade en nettoförlust för perioden om –54 500 kSEK (-25 112) 

inklusive nedskrivning av innehav i dotterbolag om –41 801 kSEK 
(–15 844). Aktieägartillskott i dotterbolag kostnadsförs i moder- 
bolagets resultaträkning under finansiella poster. Andelar i dotter-
bolag per den 30 september uppgick till 44 868 kSEK (42 109). 
Moderbolagets likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
18 074 kSEK, jämfört med 27 665 kSEK för föregående år.

Ägarförteckning 30 september 2022

 
kSEK Antal aktier

Röster  
och kapital

Avanza Pension 21 030 559 8,3%

Nordnet Pensionsförsäkring 5 065 229 2,0%

Seed Capital 4 749 081 1,9%

Anders Öbrink 3 551 364 1,4%

Hisret Demir 2 781 111 1,1%

Puhua Jingxin Guzhou  
Health Management Partnership

2 654 259 1,1%

Leif Bergwall 2 625 000 1,0%

Jörgen Sköld 2 520 000 1,0%

Handelsbanken Liv Försäkring AB 2 464 702 1,0%

Anton Rehnström 2 398 000 1,0%

10 största ägarna 49 839 305 19,8%
Övriga ägare 202 132 889 80,2%
Totalt per  2022-09-30 251 972 194 100,0%

 

Revisors granskning
Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets 
revisor.

Certifierad rådgivare
Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se 
är bolagets Certified Adviser.

Finansiell kalender Datum
Bokslutskommuniké 2022 16 februari 2023

Årsredovisning 20 april 2023

För mer information, kontakta
Helen Ljungdahl Round, VD
E-post: helen.round@acarix.com
Tel: +1 267 809 1225, +46 730 770283

Christian Lindholm, CFO
E-post: christian.lindholm@acarix.com
Tel: +46 705 118 333
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat

 
kSEK Not

Jul–sep 
2022

Jul–sep  
2021

Jan–sep 
2022

Jan–sep 
2021

Helår  
2021

Nettoomsättning 7 1 164 1 231 4 169 2 832 3 760

Kostnad sålda varor -243 -295 -877 -734 -937

Bruttoresultat 921 936 3 292 2 098 2 823
Forsknings- och utvecklingskostnader -7 275 -4 762 -18 114 -16 422 -21 493

Försäljnings- och administrationskostnader -14 378 -6 876 -39 039 -21 155 -33 026

Rörelseresultat -20 732 -10 702 -53 861 -35 479 -51 696
Finansiella intäkter 4 11 6 29 36

Finansiella kostnader -378 -2 -518 -58 -71

Resultat före skatt -21 106 -10 693 -54 372 -35 508 -51 731
Skatt - - - - –

Periodens resultat efter skatt -21 106 -10 693 -54 372 -35 508 -51 731

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -21 106 -10 693 -54 372 -35 508 -51 731

Resultat per aktie, före utspädning (SEK) -0,08 -0,08 -0,22 -0,25 -0,37

Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) -0,08 -0,08 -0,22 -0,25 -0,34

Genomsnittligt antal aktier, före/efter utspädning (tusental) 251 972 141 045 251 972 141 045 150 289

 
kSEK Not

Jul–sep 
2022

Jul–sep  
2021

Jan–sep 
2022

Jan–sep 
2021

Helår  
2021

Periodens resultat efter skatt -21 106 -10 693 -54 372 -35 508 -51 731

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Omräkningsdifferens 1 574 197 2 896 285 224

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 1 574 197 2 896 285 224

Summa totalresultat för året, netto efter skatt -19 532 -10 496 -51 476 -35 223 -51 506

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -19 532 -10 496 -51 476 -35 223 -51 506
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Koncernens balansräkning
 
kSEK Not

30 sep 
2022

30 sep 
2021

31 dec  
2021

TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar
Nyttjanderättstillgång 342 666 474

Materiella tillgångar 200 83 237

Summa materiella tillgångar 541 749 711

Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade rättigheter 4 057 4 049 3 995

Aktiverade utvecklingsprojekt 11 193 12 699 12 170

Summa immateriella tillgångar 8 15 250 16 748 16 165

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig finansiell fordran 255 - -

Summa finansiella tillgångar 255 - -

Totala anläggningstillgångar 16 047 17 497 16 876

Omsättningstillgångar
Lager 5 189 3 718 3 601

Kundfordringar 973 1 037 786

Övriga fordringar 4 882 1 831 81 478

Likvida medel 29 408 28 972 15 860

Summa omsättningstillgångar 40 453 35 558 101 725

Summa tillgångar 56 499 53 055 118 601

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 2 520 1 411 2 520

Övrigt tillskjutet kapital 494 962 426 476 494 962

Reserver 4 510 1 675 1 614

Ansamlad förlust -398 018 -346 821 -346 821

Periodens resultat -54 372 -35 508 -51 731

Summa eget kapital 49 602 47 233 100 545

Långfristiga skulder
Leasing skuld 37 309 239

Summa långfristiga skulder 37 309 239

Kortfristiga skulder
Leasing skuld 292 680 284

Leverantörsskulder 620 876 7 210

Övriga skulder 5 949 3 958 10 323

Summa kortfristiga skulder 6 860 5 513 17 817

Summa eget kapital och skulder 56 499 53 055 118 601
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Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital 
 
kSEK

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital Reserver

Ansamlad 
förlust

Periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Per den 1 januari 2022 2 520 494 962 1 614 -398 552 - 100 545
Periodens resultat - - - - -54 372 -54 372

Övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferens - - 2 896 - - 2 896

Summa totalresultat 2 520 494 962 4 510 -398 552 -54 372 49 068

Transaktioner med ägare:
Utgivande av personaloptioner - - - 534 - 534

Per den 30 september 2022 2 520 494 962 4 510 -398 018 -54 372 49 602

Per den 1 januari 2021 1 411 426 156 1 390 -346 821 - 82 136
Periodens resultat - - - - -35 508 -35 508

Övrigt totalresultat:
Valutakursjusteringar - - 285 - - 285

Summa 1 411 426 156 1 675 -341 821 -35 508 46 913

Transaktioner med ägare:
Utfördande av teckningsoptioner - 320 - - - 320

Per den 30 september 2021 1 411 426 476 1 675 -341 821 -35 508 47 233
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Koncernens kassaflödesanalys
 
kSEK Not

Jul–sep 
2022

Jul–sep  
2021

Jan–sep 
2022

Jan–sep 
2021

Helår  
2021

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -20 732 -10 702 -53 862 -35 479 -51 696

Justering för avskrivningar 750 840 2 243 2 522 3 378

Ej kassaflödespåverkande poster -431 - -730 - -

Finansiella poster -27 9 -157 -3 4

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -20 440 -9 854 -52 506 -32 959 -48 314

Justeringar av rörelsekapital
Förändringar i lager -685 65 -1 585 -214 -259

Förändringar i fordringar och förskottsbetalningar 460 -388 1 337 -224 -1 525

Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder -875 -119 -3 854 -1 483 2 090

Total förändring av rörelsekapital -1 100 -442 -4 102 -1 920 306
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 539 -10 295 -56 607 -34 878 -48 007

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar -11 - -142 - -43

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 - -142 - -43

Finansieringsverksamheten
Likvid för teckningsoptioner - 260 - 320 580

Amortering av leasing skuld -68 -189 -213 -585 -744

Nyemission efter avdrag av transaktionskostnader - - 69 335 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 71 69 122 -265 -164

Periodens kassaflöde -21 618 -10 224 12 372 -35 144 -48 214
Valutaomräkningsdifferenser 704 52 1 176 3 -39

Likvida medel vid periodens början 50 323 39 143 15 860 64 113 64 113

Likvida medel vid periodens slut 29 408 28 972 29 408 28 972 15 860
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Moderbolagets resultaträkning
 
kSEK Not

Jul–sep 
2022

Jul–sep  
2021

Jan–sep 
2022

Jan–sep 
2021

Helår  
2021

Övriga intäkter 1 000 3 192 6 000 6 952 10 908
Försäljnings- och administrationskostnader -5 473 -5 212 -18 665 -16 242 -24 272

Rörelseresultat -4 473 -2 020 -12 665 -9 290 -13 365
Resultat från aktier i dotterbolag -7 514 -1 029 -41 801 -15 844 -34 136

Finansiella intäkter 10 11 - 29 36

Finansiella kostnader - -2 -33 -8 -8

Resultat före skatt -11 977 -3 039 -54 500 -25 112 -47 473
Skatt - - - - -

Periodens resultat efter skatt -11 977 -3 039 -54 500 -25 112 -47 473

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -11 977 -3 039 -54 500 -25 112 -47 473
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Moderbolagets balansräkning
 
kSEK Not

30 sep 
2022

30 sep 
2021

31 dec  
2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 28 - 42

Summa anläggninstillgångar 28 - 42

Finansiella tillgångar
Andelar i dotterbolag 44 868 42 109 44 868

Summa finansiella tillgångar 44 868 42 109 44 868

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 6 686 7 221 80 054

Likvida medel 18 074 27 665 11 288

Summa omsättningstillgångar 24 760 34 885 91 342

Summa tillgångar 69 656 76 995 136 252

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 2 520 1 411 2 520

Övrigt tillskjutet kapital 278 858 210 371 278 858

Ansamlad förlust inklusive årets resultat -214 525 -137 664 -160 025

Summa eget kapital 66 853 74 117 121 353

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 371 507 6 103

Övriga skulder 2 432 2 370 8 796

Summa kortfristiga skulder 2 803 2 877 14 899

Summa eget kapital och skulder 69 656 76 995 136 252
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Moderbolagets rapport över 
förändringar i eget kapital
 
kSEK Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Ansamlad 
förlust

Summa eget 
kapital

Per den 1 januari 2022 2 520 278 858 -160 025 121 353
Periodens resultat efter skatt - - -54 500 -54 500

Summa övrigt totalresultat - - -54 500 -54 500

Per den 30 september 2022 2 520 278 858 -214 525 66 853

Per den 1 januari 2021 1 410 210 051 -112 552 98 910
Periodens resultat efter skatt - - -25 112 -25 112

Summa övrigt totalresultat - - -137 664 -137 664

Transaktioner med ägare
Utfördande av teckningsoptioner - 320 - 320

Per den 30 september 2021 1 410 210 371 -137 664 74 117
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Noter
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Not 1   Information om bolaget
Bolagsinformation
Acarix AB (559009-0667) är ett aktiebolag som är registrerat och 
har sitt säte i Malmö, Sverige. Huvudkontoret ligger i Regus, Hyllie 
Bolevard 34, 215 32 Malmö. Acarix kärnverk samheter är utveckling, 
produktion och marknadsföring av en ny kardiovaskulär diagnos- 
metod och tillhörande utrustning för samma och närliggande tjänster.

Acarix-koncernen består av:
Acarix A/S Vilket är det huvudsakliga 

rörelsedrivande bolaget

Registrerat och  

ligger i Danmark

Acarix GmbH Stödjer försäljningen på 

den tyska marknaden

Registrerat och  

ligger i Tyskland

Acarix Inc Stödjer försäljning på den 

amerikanska markanden

Registrerat och 

ligger i USA

Acarix Ltd Stödjer försäljning på den 

engelska markanden

Registrerat och 

ligger i England

Acarix GmbH Stödjer försäljningen på den 

österrikiska marknaden

Registrerat och 

ligger i Österrike

Acarix Incentive AB Registrerat och 

ligger i Sverige

Not 2   Grund för upprättande
Delårsrapporten för koncernen och moderbolaget omfattar en  
sammanfattning av koncernredovisningen för Acarix AB (publ). Delårs- 
rapporten för koncernen innefattar bolagets helägda dotterbolag 
enligt ovan specifikation.

Not 3  Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och IAS 34 Delårsrapportering. 
Acarix fortsätter att tillämpa samma redovisningsprinciper och  
värderingsmetoder som beskrivs i den senaste årsredovisningen. 
Under det andra kvartalet 2022 har Acarix ingått kontrakt för att 
även hyra ut CADScor®System. 

Redovisningsprinciperna har kompletterats i denna rapport med 
koncernens tillämpade principer som leasegivare (IFRS 16). 
 
Moderbolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer, års redovisningslagen samt de 
redovisningsprinciper och värderingsmetoder som beskrivs i den 
senaste årsredovisningen.

 

Not 4    Väsentliga redovisningsprinciper,  
bedömningar och antaganden

Vid upprättandet av denna rapport kräver bestämmelser i IFRS att 
ledningen gör vissa bedömningar, som på ett väsentligt sätt kan på-
verka koncernens finansiella rapporter. För ytterligare beskrivningar 
av väsentliga bedömningar och uppskattningar, se not 4 i årsredo- 
visningen 2021.

Not 5    Riskhantering
Acarix-koncernen är genom sin verksamhet exponerad för affärs-
risker och finansiella risker. Dessa risker finns beskrivna i detalj i 
bolagets årsredovisning 2021. Utöver de risker som beskrivs där har 
inga ytterligare väsentliga risker identifierats.

Not 6   Närstående
Närstående parter utgörs av styrelseledamöter samt övriga  ledande 
befattningshavare. Utöver ersättning till styrelsen har inga transaktioner 
med närstående utförts under perioden.

Noter
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Not 7   Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer koncernen till godo och intäkten kan värderas på 
ett tillförlitligt sätt, oavsett när betalningen inkommer. Intäkten värderas  
till verkligt värde för den ersättning som har erhållits eller ska erhål-
las, med hänsyn till avtalsenliga betalningsvillkor och exklusive skatt 
och tull. De specifika redovisningskriterier som anges nedan måste 
också uppfyllas innan intäkten redovisas. 

Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av varor redovisas när kontrollen av  varornas 
ägande har övergått till köparen, vanligen när  varorna har levererats. 
Intäkter från försäljning av varor värderas till verkligt värde för den 
ersättning som har erhållits eller ska erhållas, netto efter avkastning 
och avdrag, branschrabatter och volymrabatter.

Leasing – koncernen som leasegivare
När tillgångar leasas ut enligt ett avtal om finansiell leasing, redovisas 
nuvärdet av leasingbetalningarna som en fordran. Skillnaden mellan 
bruttofordran och fordrans nuvärde redovisas som ej intjänad 
finansiell intäkt. Leasingavgiften fördelas mellan finansiella intäkter 
och minskning av fordran så att den finansiella intäkten motsvarar 
en jämn förräntning på den gjorda nettoinvesteringen. När tillgångar 
leasas ut enligt ett operationellt leasingavtal redovisas tillgången i 
balansräkningen, i relevant tillgångsslag. Leasingintäkter redovisas 
linjärt under leasingperioden.

2021 
Q1-Q4

-

-

-

-

-

Försäljning
2021 

Q1
2021 

Q2
2021 

Q3
2021 

Q4
2021 

Q1-Q4
Tyskland 599 728 1 088 766 3 181

Sverige 77 39 14 78 208

Österrike 39 96 129 85 349

Övriga 8 14 - - 22

Summa 723 877 1 231 929 3 760

2022 
Q1

2022 
Q2

2022 
Q3

2022 
Q1-Q3

1 081 837 866 2 784

55 594 225 874

131 166 51 348

58 74 22 154

- - - -

- 9 - 9

1 325 1 680 1 164 4 169

Summa

Intäkter från uthyrning till kunder Intäkter från avtal med kunder

2022 
Q1

2022 
Q2

2022 
Q3

2022 
Q1-Q3

- - - -

- 296 159 455

- - 27 27

- - - -

- - - -

- - - -

- 296 186 482

Intäkter från uthyrning till kunder

Försäljning per 
land i kSEK

2022 
Q1

2022 
Q2

2022 
Q3

2022 
Q1-Q3

Tyskland 1 081 837 866 2 784

USA 55 298 66 419

Sverige 131 166 24 321

Österrike 58 74 22 154

Schweiz - - - -

Övriga - 9 - 9

Summa 1 325 1 384 978 3 687

Intäkter från avtal med kunder
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Koncernen, 2022, kSEK Förvärvade rättigheter Utvecklingskostnader Summa
Ingående anskaffningsvärde per den 1 januari 2022 5 972 22 468 28 440
Valutakursjusteringar 354 1 517 1 871

Utgående anskaffningsvärde per den 30 september 2022 6 326 23 985 30 311

Av- och nedskrivningar per den 1 januari 2022 -1 958 -10 133 -12 090
Avskrivningar -200 -1 733 -1 932

Valutajusteringar -112 -927 -1 039

Av- och nedskrivningar per den 30 september 2022 -2 270 -12 792 -15 062

Redovisat värde per den 30 september 2022 4 057 11 193 15 250

Koncernen, 2021, kSEK Förvärvade rättigheter Utvecklingskostnader Summa
Ingående anskaffningsvärde per den 1 januari 2021 5 873 22 040 27 913
Valutakursjusteringar 86 369 455

Utgående anskaffningsvärde per den 30 september 2021 5 959 22 409 28 368

Av- och nedskrivningar per den 1 januari 2021 -1 735 -8 193 -9 928
Avskrivningar -194 -1 679 -1 873

Valutajusteringar 19 161 180

Av- och nedskrivningar per den 30 september 2021 -1 910 -9 711 -11 620

Redovisat värde per den 30 september 2021 4 049 12 699 16 748

Not 8   Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsprojekt är hänförliga till utvecklingen av CADScor®System 
(akustisk kardiovaskulär diagnosmetod) som dokumenterar hjärtljud 
och brus för beräkning av en patients specifika poäng för att kunna 
fastställa patientens risk för att drabbas av kranskärlssjukdom.  
Under andra kvartalet 2017 introducerades CADScor®System på 
marknaden och de första försäljningsorderna mottogs. Aktiveringen  
av utvecklingskostnaderna upphörde när produkten var klar att 
marknadsföras under andra kvartalet 2017 och avskrivningen av 
aktiverade utvecklingskostnader inleddes. Ledningen gör bedömningen 
att utvecklingsprojekts nyttjandeperiod är tio år. Dessa tillgångar 
prövas för nedskrivningsbehov när händelser eller förändringar av 
omständigheterna tyder på att det bokförda värdet överstiger det 

återvinningsbara beloppet. Utvecklingsprojekt har prövats för ned-
skrivning i december 2021. Nedskrivningsprövningarna grundar sig 
på  ledningens budget och uppskattningar av förväntad försäljning och 
förväntade kostnader i enlighet med fastställda  prognoser för de när-
maste 10 åren. Dessa prognoser  baseras på den  förväntade framtida 
utvecklingen samt ledningens  bedömning av marknadens utveckling. 
Nedskrivnings prövningen omfattar en diskonteringsfaktor för WACC 
(Weighted Average Cost of Capital, vägd genomsnittlig kalkyl ränta) om 
20 procent (20) och en evig tillväxttakt om 3 procent (3). Med de  
antaganden som redovisas ovan överstiger nyttjande värdet redovisat 
värde för den kassagenererande enheten. En ökning av WACC med  
2 procentenheter skulle inte generera något nedskrivningsbehov.
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Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Med avseende på moderbolaget har 
denna delårsrapport upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR2, Redovisning för juridiska personer. Styrelsen och verkställande 
direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en sann och rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga företag i koncernen står inför.

Försäkran

Malmö, 16 november 2022

Verkställande ledning

Helen Ljungdahl Round
VD och koncernchef

Styrelsen

Philip Siberg
Styrelseordförande

Marlou Janssen-Counotte
Styrelseledamot

Fredrik Buch
Styrelseledamot

Ulf Rosén
Styrelseledamot
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Acarix AB (publ) org nr 559009-0667

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs- 
informationen i sammandrag (delårsrapport) för Acarix AB (publ)
per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade
per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad
på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inrikt-
ning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid
en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs- 
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i  
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets 
del i enlighet med årsredovisningslagen.

Upplysning av särskild betydelse
Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet Kapitalisering på sidan 10 
som beskriver styrelsens bedömning av finansieringen för verksam-
heten framåt. Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende.

Malmö den 16 november 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Alexander Ståhl
Auktoriserad revisor

Revisorns granskningsrapport
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